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  الفصل الثامن    
  نشأة القانون الدويل العريف وإثباته     

  مقدمة  - ألف  
نشأة القانون  " أن تدرج موضوع     )٢٠١١(قررت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والستني         -١٥٦

، على أساس املقترح املستنسخ يف      )٢٩٧( يف برنامج عملها الطويل األجل     "الدويل العريف وإثباته  
، يف  علماً وأحاطت اجلمعية العامة  . )٢٩٨(املرفق ألف من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا تلك        

، جبملة أمـور منـها      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٦٦/٩٨ من قرارها    ٧الفقرة  
  .لجنة الطويل األجلإدراج هذا املوضوع يف برنامج عمل ال

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء  
 إدراج موضوع   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢ املعقودة يف    ٣١٣٢قررت اللجنة يف جلستها       -١٥٧

 يف برنامج عملها وعّينت السيد مايكـل وود مقـرراً         ‘ "نشأة القانون الدويل العريف وإثباته    "
  . للموضوعخاصاً
 على اللجنة مذكرة من إعـداد        من تلك الدورة، كان معروضاً     وخالل اجلزء الثاين    -١٥٨

 ٣١٥٠ و ٣١٤٨ونظرت اللجنة يف املـذكرة يف جلـساهتا         ). A/CN.4/653(املقرر اخلاص   
  .٢٠١٢يوليه / متوز٣٠ و٢٧ و٢٦ و٢٤ املعقودة على التوايل يف ٣١٥٢ و٣١٥١و

لجنة إىل األمانة أن ، طلبت ال٢٠١٢يوليه / متوز٢٧، املعقودة يف  ٣١٥٢ويف اجللسة     -١٥٩
تعد مذكرة حتدد العناصر اليت تضمنتها أعمال اللجنة السابقة وميكن أن تكون مهمة بوجـه               

  .خاص بالنسبة هلذا املوضوع

  عرض املقرر اخلاص ملذكرته  - ١  
عمليـة  حييط ب الحظ املقرر اخلاص أنه ُينظر يف بعض األحيان إىل عدم اليقني الذي               -١٦٠

وبالتايل، فإن  . الدويل العريف على أنه ضعف يف القانون الدويل عموماً        تشكيل قواعد القانون    
دراسة اللجنة هلذا املوضوع قد تسهم يف التشجيع على قبول سيادة القـانون يف الـشؤون                

وأعرب املقرر اخلاص عن أمله أيضاً يف أن تتيح تلك الدراسـة إرشـادات عمليـة       . الدولية
ذين، ُيطلـب   الـفة واسعة من اجملاالت، مبن فيهم أولئك        للقضاة واحملامني املمارسني يف طائ    

  .إليهم تطبيق القانون، وإن مل يكونوا بالضرورة أخصائيي قانون دويل
__________ 

 .٣٦٧-٣٦٥ الفقرات ،)A/66/10 (،١٠ رقم امللحق والستون، السادسة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق ) ٢٩٧(
  .٣١٤- ٣٠٥ املرفق ألف، الصفحات نفسه، املرجع )٢٩٨(
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وينبغي أن ُتقرأ املذكرة باالقتران مع املرفق ألـف مـن التقريـر الـسنوي للجنـة                   -١٦١
وتـرد يف   . ـدية واهلدف من املذكرة هو التحفيز على إجراء مناقشة متهي         .)٢٩٩(٢٠١١ لعام

للمقرر اخلاص أن يغطيها يف تقرير يقدمه إىل الدورة         " نقاط أولية "الفرع الثاين قائمة من سبع      
ويف هذا الصدد، توخى املقرر     . وتناولت املذكرة مسألة املنهجية   ). ٢٠١٣(اخلامسة والستني   

، حمكمـة   اخلاص التركيز بوجه خاص على النهج الذي اتبعته حمكمة العدل الدولية وسلفها           
وباإلضافة إىل النظـر يف قـرارات   . العدل الدولية الدائمة، فيما يتعلق بالقانون الدويل العريف    

. احملكمة بشأن املنهجية، كان من الضروري دراسة ما قامت به احملكمة عملياً يف قضايا بعينها
ية األخـرى   وعالوة على ذلك، قد يكون النهج الذي اتبعته احملاكم واهليئات القضائية الدول           

  .واحملاكم احمللية مفيداً أيضاً
ومع أن ممارسة الدول يف جمال نشوء القانون العريف الدويل وإثباته ممارسة واسعة من                -١٦٢

وينبغي، مع ذلك، بذل حماولة للتيقّن من       . دون شك، إال أن حتديدها قد ال يكون أمراً يسرياً         
عرف الدويل، ومن أجل تسليط الضوء علـى        معرفة مىت تعترب الدول نفسها ملزمة قانوناً بال       

  .كيفية تفسري ممارستها
 القانون الدويل العريف يف جماالت معينة، مثل        حتديدولعل جتربة أولئك الذين حاولوا        -١٦٣

القانون اإلنساين  "مؤلفي الدراسة اليت صدر هبا تكليف من اللجنة الدولية للصليب األمحر عن             
 وقد متثل إضاءة مهمة أيضاً أعمـالُ      . ماً يف هذا املوضوع   ، تضيف إسها  )٣٠٠("الدويل العريف 

 مبا يف ذلك الكتب املدرسية والدراسات ذات        -املؤلفني يف جمال نشأة القانون العريف الدويل        
ورغم أن الّنُهج النظرية املختلفة قد تفضي يف بعض األحيان إىل . الصلة، واملقاالت املتخصصة 

  .ن كذلك على الدوامنتائج متشاهبة، فإن احلال مل يك
 ومها مسألتان   -وُخصص الفرع الثالث من املذكرة لنطاق املوضوع والنتائج احملتملة            -١٦٤

  .  لكنهما خمتلفتانمترابطتان
وتـرك املقـرر    . وفيما يتعلق بالنطاق، ال يبدو أن األمر يثري مسائل صعبة بوجه خاص             -١٦٥

جنة القواعد اآلمرة يف إطـار هـذا املوضـوع،          اخلاص الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تتناول الل       
  . كانت الفكرة اليت انطلق منها ابتداء هي أن القواعد اآلمرة ليست هلا صلة حقيقية باملوضوع وإن

وفيما يتعلق بالشكل الذي قد خترج فيه نتائج اللجنة يف هناية املطاف، أملح املقـرر                 -١٦٦
، "املبادئ التوجيهية "أو  " االستنتاجات" من   اخلاص إىل أن النتائج قد تكون يف شكل جمموعة        

مشفوعة بتعليقات؛ وقال إن وضع اتفاقية ال يكاد يتناسب مع هذا اجملال، وال يتـسق مـع                 
ويف الوقت نفسه، جيـب أن      . ضرورة احملافظة على درجة املرونة املتأصلة يف العملية العرفية        

__________ 

  .نفسه املرجع )٢٩٩(
)٣٠٠( J.,-M. Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

ICRC/Cambridge University Press, Vol. I, 2009; Vol. II, 2005.  
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ية حىت بالنسبة ملـن ليـسوا       تكون االستنتاجات صرحية وواضحة كي تكون هلا فائدة عمل        
  .خرباء يف القانون الدويل رّبما
ويرى املقرر اخلاص أن من املناسب التماس احلصول على بعـض املعلومـات مـن                 -١٦٧

  . بأية معلومات وأفكار تتعلق هبذا املوضوع قد يزوده هبا أعضاء اللجنةورحب أيضاً. احلكومات
أعضاء اللجنة بشأن اجلدول الزمين املؤقـت       ويف اخلتام، التمس املقرر اخلاص آراء         -١٦٨

  .لدراسة املوضوع الوارد يف الفرع الرابع من املذكرة

  موجز املناقشات  - ٢  

  التعليقات العامة  )أ(  
أكد خمتلف أعضاء اللجنة على أمهية هذا املوضوع، فضالً عـن قيمتـه العمليـة                 -١٦٩

ون الدويل العريف يف االضطالع بـه يف        والنظرية، اعتباراً منهم للدور اهلام الذي استمر القان       
املنظومة القانونية الدولية، وكذلك يف إطار النظام الدستوري والقانون الوطين يف العديد من             

ورأى بعض األعضاء أن أعمال اللجنة املتعلقة هبذا املوضوع مفيدة ليس مـن أجـل    . الدول
 مبن فـيهم القـضاة واحملـامون    - إرشاد احملامني الدوليني فحسب، بل أيضاً احملامني احملليني   

.  الذين كثرياً ما يتعّين عليهم تطبيق قواعد القانون الدويل العريف          -احلكوميون، واملمارسون   
ويف الوقت نفسه، أكد العديد من األعضاء على الصعوبة املتأصلة يف هذا املوضوع، الـذي               

  .يشكل النظر فيه حتديات حقيقية بالنسبة للجنة
ة نظر خمتلفة تشكك يف إمكانية أن ُتثمر أعمال اللجنة املتعلقـة هبـذا              وهناك وجه   -١٧٠

املوضوع، على األقل ما دامت حريصة على اتباع هنج شامل إزاء القانون الـدويل العـريف؛                
وعالوة على ذلك، هناك بعض اللبس يثريه النظر املتزامن يف مفهوم متحرك يدل على عملية               

  ".اإلثبات" وجود جمموعة قائمة من القواعد، هو ، ومفهوم ساكن يفترض"النشأة"هو 
وساد الرأي بأن على اللجنة أال تكون تقريرية بصورة مفرطة، حىت ال تضر مبرونـة                 -١٧١

، ومراعاة أيضاً للطبيعـة     تهولوحظ أيضاً أنه، نظراً لتعقيد املوضوع وحساسي      . العملية العرفية 
ج الذي تتبعه اللجنة إزاء هذا املوضوع هنجـاً         للعملية العرفية، ينبغي أن يكون النه     " العفوية"

وأُعرب أيضاً عن   . متواضعاً، وينبغي أال ُتقْدم اللجنة يف أية مرحلة على التدوين مبعىن الكلمة           
رأي مفاده أن هدف اللجنة ينبغي أن يكون هو توضيح القواعد الراهنة اليت حتكـم نـشأة                 

  . اعد جديدةالقانون الدويل العريف وإثباته وليس اخلروج بقو
وأُعرب عن تأييد واسع لربنامج عمل اللجنة املؤقت لفترة السنوات اخلمس بصيغته              -١٧٢

املقترحة يف املذكرة، وإن كان بعض األعضاء قد ارتأوا أنه طموح بعض الـشيء وينبغـي                
وُوجه االنتباه إىل أمهية كفالة حصول الـدول علـى          . توخي املرونة الالزمة يف التعامل معه     
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للتعليق على النتائج الكاملة اليت تتمخض عنها األعمال املتعلقة هبذا املوضوع قبـل أن              فرصة  
  .تعتمدها اللجنة هنائياً

  املصطلحات واستخدام املوضوع نطاق  )ب(  
جرى اإلعراب عن تأييد هنج املقرر اخلاص بشأن نطاق املوضـوع، علـى النحـو       -١٧٣

جه خاص على أن األعمال املتعلقـة هبـذا         واتفق عدد من األعضاء بو    . املوضح يف املذكرة  
  .املوضوع ينبغي أن تشمل نشأة القانون العريف وإثباته يف خمتلف جماالت القانون الدويل

ومع ذلك، فقد اقترح بعض األعضاء أن حمطّ التركيز الرئيسي لعمل اللجنة ينبغي أن           -١٧٤
وأُعرب عن  . وء تلك القواعد   من نش  يكون وسائل حتديد قواعد القانون الدويل العريف، بدالً       

رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أال تسعى إىل وصف كيفية نشوء القانون العريف، بل ينبغـي أن                 
ه، أي كيفية إثبـات القـانون   دتركز على املسألة ذات املنحى العملي األكرب املتمثلة يف حتدي   

. انون العريف وحتديـده   بيد أن بعض األعضاء أكدوا على الصلة الوثيقة بني نشأة الق          . العريف
 أن تقدمي بعض اإليضاح لعملية نشأة القانون العريف مهم من الناحيتني النظرية             ولوحظ أيضاً 

  .لقانون العريف الذي هو مثار لعمليةاوالعملية على حد السواء، بالنظر إىل طابع 
 بـني  ورغم التسليم، يف إطار النظر يف هذا املوضوع، باحلاجة إىل تنـاول التمييـز         -١٧٥

القانون الدويل العريف واملبادئ العامة للقانون، فقد اقُترح أنه ينبغي جتنب إصدار أحكــام              
هنائية بشأن املبادئ العامة للقانون ألن املبادئ العامة هلا تعقيداهتا اخلاصة هبا وأوجـه عـدم                

  .اليقني اليت تكتنفها
ة عامة للقواعد اآلمرة يف     وأعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم لعدم إدراج دراس          -١٧٦

وأُشري إىل أن مفهوم القواعد اآلمرة ينطوي على صعوبات خاصة بـه            . نطاق هذا املوضوع  
أن حتديد وجود قاعدة عرفية أمر      اً  ولوحظ أيض . تتعلق بنشأة تلك القواعد وإثباهتا وتصنيفها     

بليتها لالنتقاص  تلك القاعدة خاصية إضافية تتمثل يف عدم قا       لخمتلف عن حتديد ما إذا كانت       
واقترح بعض األعضاء أن على اللجنة أن تشرح أسباب عدم إدراج القواعد           . مبوجب معاهدة 

وحسب رأي آخر، يتعني على املقـرر       . اآلمرة يف نطاق هذا املوضوع، إن هي قررت ذلك        
اخلاص أن يعيد النظر يف نيته جتنب اخلوض يف أحكام القواعد اآلمرة، ألن تلك القواعـد يف                 

 عن رأي آخر مفاده أن من السابق ألوانه يف هـذه املرحلـة              وأُعرب أيضاً . رها عرفية جوه
  .استبعاد حتليل القواعد اآلمرة

وأّيـد  . وجرى التأكيد على ضرورة توضيح بعض املصطلحات املتعلقة باملوضوع          - ١٧٧
بعض األعضاء مقترح املقرر اخلاص املتعلق بإعداد معجم موجز أو مسرد باملـصطلحات             

وذُكرت على وجه اخلـصوص ضـرورة       . ت الصلة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست      ذا
، وعالقتها  "القانون الدويل العام  " و "القواعد العامة للقانون الدويل   "شرح مصطلحات مثل    

  .مبفهوم العرف
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  املنهجية  )ج(  
على أعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم القتراح املقرر اخلاص القاضي بالتركيز              -١٧٨

اجلوانب العملية للموضوع وليس على النظرية؛ وقيل، على وجه اخلصوص، إن على اللجنة             
بيـد أن بعـض   . أال حتاول تقييم صحة خمتلف الّنُهج النظرية لتناول القانون الدويل العـريف         

األعضاء أشاروا إىل أن إجراء حتليل للنظريات الرئيسية سيكون مفيداً يف فهم طبيعة القـانون   
وأُشري إىل أنه كي ُينظر إيل النتائج العملية اليت تتوخاها اللجنة باعتبارها     .  وعملية نشأته  العريف

مرجعية وأداة مفيدة للمجتمع الدويل ككل يف حتديد قواعد القانون الدويل العريف، جيب أن              
تستند تلك النتائج إىل دراسة وافية لن يكون مبقدورها أن تتجنب التطرق بصورة مالئمـة               

  .ض القضايا النظرية والقضايا اجلدلية املتصلة هبذا املوضوعلبع
وُوجه االنتباه إىل مسألة اجلمهور املستهدف، أي اجلهة اليت تضطلع اللجنـة هبـذا                -١٧٩

 للـبس،   وأُشري يف هذا الصدد إىل ضرورة الفصل على النحو الواجب، جتنباً          . العمل لصاحلها 
 للجهات الثالثة الـصانعة للقـرارات،       "لذايت املشترك ا"بني املنظور الذايت للدول، واملنظور      
  .واملنظور املوضوعي للمراقب املستقل

وأّيد بعض األعضاء وجهة نظر املقرر اخلاص بضرورة التركيز بوجه خاص علـى                -١٨٠
سيما منها على اخلصوص حمكمة العـدل        حتليل االجتهادات القضائية للمحاكم الدولية، وال     

ذلك، فقد ُوجه االنتباه إىل ضرورة النظر أيضاً يف االجتهادات القضائية         ومع  . الدولية وسلفها 
للمحاكم واهليئات القضائية الدولية األخرى، مبا فيها احملاكم اإلقليمية، اليت أسهم بعـضها             
إسهاماً كبرياً يف حتديد القواعد العرفية يف جماالت بعينها من القانون الدويل مثـل القـانون                

ورأى بعض األعضاء أنه ينبغي تقييم الفقه القضائي        . أو قانون حقوق اإلنسان   اجلنائي الدويل   
ذي الصلة بصورة نقدية، مبا يف ذلك لفت االنتباه إىل أوجه عدم االتساق املنهجي اليت قـد                 

واقُترح أيضاً أن ُتدرس االختالفات الفقهيـة فيمـا يتعلـق           . تكتشف يف األحكام القضائية   
  .لقانون الدويل العريفبتحديد قاعدة من قواعد ا

 لرأي آخر، فإن االعتماد املفرط على االجتهادات القضائية للمحاكم واهليئات          ووفقاً  -١٨١
القضائية الدولية كوسيلة من وسائل العمل ألغراض هذا املوضوع ميثل مشكلة بـالنظر إىل              

ا الـسوابق   لإلجراءات القضائية وحمدودية اجملاالت الـيت تـشمله       " الذايت املشترك "السياق  
 إىل أن احملاكم واهليئات القضائية الدولية ال تشري، يف كثري من احلاالت، وأشري أيضاً. القضائية

  .إىل املنطق االستداليل املستند إليه لتأكيد وجود قاعدة من قواعد القانون العريف
 - وأشار بعض األعضاء إىل احلاجة إىل حبث وحتليل ممارسات الـدول ذات الـصلة               -١٨٢

 فضالً عن ممارسة أشخاص القانون الدويل اآلخـرين         -يف ذلك اجتهادات احملاكم احمللية       امب
وجرى التأكيد على أمهية أن تؤسس اللجنة عملها علـى املمارسـة            . مثل املنظمات الدولية  

املعاصرة، فضالً عن ضرورة مراعاة ممارسات الدول من مجيع النظم القانونيـة الرئيـسية يف               
  . يع املناطقالعامل ومن مج
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 )٣٠١(واقُترح أنه، باإلضافة إىل األعمال اليت اضطلعت هبا مجعية القـانون الـدويل              -١٨٣
 اليت ميكن أن تكون     )٣٠٣( واألعمال السابقة للجنة نفسها    )٣٠٢(واللجنة الدولية للصليب األمحر   

ـ                ال ذات صلة باملوضوع، ينبغي إيالء اهتمام خاص باألعمال األخرى اليت قام هبا يف هذا اجمل
وجرى التأكيد، بصفة عامة،    . املؤسسات األكادميية أو اجلمعيات العلمية     وأفرادى الباحثني   

على أمهية االستعانة باملصادر ذات الصلة املستقاة من خمتلف مناطق العامل اليت متثل أيضاً تنوع            
  .الثقافات القانونية، ومبختلف اللغات

  املشمولة النقاط  )د(  
ء أن ُيركز العمل بشأن هذا املوضوع علـى حتليـل عناصـر             اقترح بعض األعضا    -١٨٤

ممارسات الدول وآراء الفقهاء، مبا يف ذلك تكييفها، ووزهنا، وأوجه التعبري عنهـا وجتلّياهتا              
واقُترح أن ُينظـر، علـى وجـه        . فيما يتعلق بنشوء قواعد القانون الدويل العريف وحتديدها       

ة، ـصرين من جانب احملاكم واهليئات القـضائي     اخلصوص، يف مدى االعتماد على هذين العن      
مبا فيها حمكمة العدل الدولية وسلفها، وكذلك من جانب الدول عند احملاججة بشأن وجود              
قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف أو عدم وجودها، سواء أمام احملـاكم أو يف إطـار                 

  .احملافل الدبلوماسية
مـن  ) ب(١أييدهم الستعراض أصول الفقـرة      وأعرب أيضاً بعض األعضاء عن ت       -١٨٥
 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، من خالل التركيـز علـى األعمـال               ٣٨ املادة

التحضريية املتصلة باحلكم املقابل هلا يف النظام األساسي حملكمة العـدل الدوليـة الدائمـة،               
اكم واهليئات القضائية وأوساط    وتأييدهم أيضاً لدراسة األوجه اليت فهمت هبا هذا احلكم احمل         

  .اجملتمع الدويل بصورة عامة
واقُترح أن تنظر اللجنة يف مدى التغيري الذي طرأ على عملية نشوء قواعد القـانون                 -١٨٦

 الـيت   - مبا فيها الزيادة الكبرية يف عدد الـدول          -الدويل العريف بسبب التحوالت العميقة      
الل النصف الثاين من القرن العشرين؛ وأُملـح إىل أن          حدثت يف املنظومة القانونية الدولية خ     

  .تلك التغيريات رمبا تكون قد عقّدت، إىل حد ما، دراسة نشأة القانون الدويل العريف وإثباته
__________ 

)٣٠١( The London Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary 
International Law, with commentary: Resolution 16/2000 (Formation of General Customary 
International Law), adopted on 29 July 2000 by the International Law Association: see 
International Law Association, Report of the Sixty-Ninth Conference, London, P. 39. For the 
plenary debate, see ibid., pp. 922-926. The London Statement of Principles is at. pp. 712-777, and 
the report of the Working Session of the committee on Formation of (General) Customary 

International Law held in 2000 is at, pp. 778-790. 
 . أعاله٣٠٠انظر احلاشية  )٣٠٢(
 ،)١٩٥٠يوليـه   / متوز ٢٩ -يونيه  / حزيران ٥( دورهتا الثانية    انظر بصفة خاصة تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال         )٣٠٣(

Yearbook … 1950, vol. II, pp. 367-374 (Part II, Ways and Means for Making the Evidence 

of Customary International Law More Readily Available). 



A/67/10 

141 GE.12-62121 

ج خمتلفة للقانون العـريف يف      وأحملت املناقشات إىل التساؤل عما إذا كانت هناك هنُ          -١٨٧
لصدد، أُعرب عن رأي مفاده أن الرد علـى هـذا           ويف هذا ا  . خمتلف جماالت القانون الدويل   
  .، بل أن يأيت بناء على دراسة وافية للممارسات ذات الصلةالتساؤل ينبغي أال يقدم ُمسبقاً

وذكر عدة أعضاء املسألة املتعلقة بدرجة مسامهة الدول يف نشوء قواعـد القـانون                -١٨٨
حلاالت اليت قد يتطلـب فيهـا     ويف معرض اإلشارة على وجه اخلصوص إىل ا       . الدويل العريف 

سلوك دولة معينة أو جمموعة من الدول اهتماماً خاصاً يف إطار العملية العرفية، أُشـري إىل أن               
مهّمان ألهنما حياوالن " املعترض املُصّر"، وكذلك مفهوم "الدول املتأثرة بشكل خاص"مفهوم 

يل، ينبغـي أن تتجنـب اللجنـة        التوسط بني قيم اجملتمع والسيادة يف القانون الدويل؛ وبالتا        
وحـسب رأي آخـر،     . اإلخالل بالتوازن الذي يبدو أن النظام احلايل ُيقيمه بني هذه القيم          

  .يتطلب هذان املفهومان دراسة وافية من جانب اللجنة
 نفسها بالفروق النظرية اليت ليست هلا       تقيدورغم اإلشارة إىل أن اللجنة ال ينبغي أن           -١٨٩

" األفعال"مقابل  " األقوال" هناية املطاف، فقد لوحظ أن اجلدل القدمي بشأن          أية قيمة عملية يف   
 فيما يتعلق باحلاالت اليت ال تكون فيها قواعد معينة من القانون الدويل             له منحى عملي جداً   

العريف مثبتة باالستناد إىل املمارسة العملية الفعلية الثابتة جلميع الـدول أو غالبيتـها، بـل                
وتنطبق تلك احلاالت على مناسبتني حمددتني، أي عنـدما    . إىل بدائل تلك املمارسة   باالستناد  

يستند إثبات القاعدة إىل قرار تكون الدول قد اعتمدته، أو إىل وجود معاهدة مصدق عليها               
وأُعرب عن األمل يف أن تتيح نتائج أعمال اللجنة املتعلقة هبذا املوضـوع             . على نطاق واسع  

  .خبصوص هذين امليداننيإرشادات وتوضيحات 
وذُكر عدد من النقاط األخرى على أهنا جديرة باالهتمام يف سياق النظر يف هـذا                 -١٩٠

وتشمل تلك النقاط، يف مجلة أمور، العالقة بني العرف واملعاهدة، مبا يف ذلك أثر              . املوضوع
 اليت تثريهـا    املعاهدة املصدق عليها على نطاق واسع دون أن تكون معاهدة عاملية، واملسائل           

، ورمبا أيضاً دور القـانون الـدويل   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام       ٣٨ املادة
العريف يف تفسري املعاهدات؛ وأثر املعاهدات التدوينية يف حتديد القواعد العرفية؛ والعالقة بني             

بادئ العامـة للقـانون     العرف والقواعد العامة للقانون الدويل، واملبادئ العامة للقانون، وامل        
الدويل؛ واآلثار املترتبة على قرارات املنظمات الدولية؛ وبصفة عامة، دور ممارسة أشـخاص             
القانون الدويل عدا الدول، خاصة املنظمات الدولية مثل االحتاد األورويب؛ والعالقـة بـني              

 متـنح  ألمهية اليت متـنح أو ال     والعرف، وبني القانون القائم والقانون املنشود، وا      " القانون غري امللزم  "
للممارسة غري املتسقة يف نشوء قواعد القانون الدويل العريف وحتديدها؛ وأمهية فكرة احلجيـة      
والدور الذي ميكن أن يؤديه القبول الضمين، والسكوت واالمتناع يف عملية نشوء قواعـد              

 االنفرادية مثل االحتجاج    القانون الدويل العريف؛ والدور الذي تؤديه يف تلك العملية األعمال         
واالعتراف؛ والشروط اخلاصة بكل من نشوء قاعدة القانون الدويل العريف وتعديلها؛ واآلثار            
املمكنة للتحفظات على املعاهدات يف قواعد القانون الـدويل العـريف؛ ودور املمارسـات              
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لعـريف اإلقليمـي    اإلقليمية وعالقتها بالقانون الدويل كنظام؛ وكذلك العالقة بني القانون ا         
  .والقانون العريف الدويل العام

  باملوضوع املتعلقة اللجنة ألعمال اخلتامية النتائج  )ه(  
أُعرب عن تأييد واسع ملقترح املقرر اخلاص املتعلق بإعداد جمموعة من االستنتاجات              -١٩١

املقبلـة  وأشري إىل أن تلك االستنتاجات ال ينبغي أن تؤثر يف التطورات            . مشفوعة بتعليقات 
 أن تباشر اللجنة عملها بـصياغة أفكـار         واقُترح أيضاً . املتعلقة بنشأة القانون العريف الدويل    

  . تتحول يف مرحلة الحقة إىل استنتاجاتميكن أنمشفوعة بتعليقات، 

  اخلاص للمقرر تاميةاخل الحظاتامل  - ٣  
لمـة قـد رحبـوا       أن أعضاء اللجنة الذين تناولوا الك      الحظ املقرر اخلاص إمجاالً     -١٩٢

وُوجـه  . باملوضوع، وأن اآلراء األولية اليت أعربوا عنها قد أكدت التوجه الرئيسي للمذكرة           
االنتباه إىل مجلة أمور منها أمهية القانون الدويل العريف ضمن النظام الدسـتوري والقـانون               

ويف الوقت  . الوطين للكثري من الدول، وكذلك فائدة أعمال اللجنة بالنسبة للمحامني احملليني          
نفسه، لوحظ، على وجه احلق، أن ردود أفعال اجملتمع الدويل يف عمومه مهمة لتحديد مكانة               

  .عمل اللجنة خبصوص هذا املوضوع
 على   من الشك على املوضوع، ُملمحاً     كثيفةوألقى أحد اآلراء املعرب عنها بظالل         -١٩٣

ل، دراسة القـانون الـدويل      وجه اخلصوص إىل أن من غري العملي، إن مل يكن من املستحي           
العريف كله، حىت إن كان ذلك على املستوى اجملرد فحسب، وبأن النتيجة املتوخاة سـتكون               

 هو  وبّين املقرر اخلاص أن اهلدف، يف إطار هذا املوضوع، مل يكن أبداً           . إما بديهية أو ملتبسة   
سة جـوهر القـانون؛     ، بل وال حىت جزء منه، مبعىن درا       "دراسة القانون الدويل العريف كله    "

املتعلقة بتحديد القانون الـدويل     " النظمية"، أو القواعد    "الثانوية"فاللجنة معنية فقط بالقواعد   
 لبعض   إىل نقطة أثريت خالل املناقشات، ومفادها أن ما قد يكون بديهياً           وأشار أيضاً . العريف

لنسبة للقاعدة العريضة   احملامني قد ال يكون بالضرورة كذلك بالنسبة للجميع، بل وال حىت با           
من احملامني، وكثري منهم ليست له خربة يف القانون الدويل، وجيدون أنفسهم أمـام قـضايا                

وعالوة على ذلك، ميكن جتنب مشكلة الغموض املزعوم عـن          . تتعلق بالقانون الدويل العريف   
ة، ـات املتعلقة باملوضوع، مـشفوع    ـطريق وضع جمموعة واضحة وصرحية من االستنتاج      

 ما تلجأ    وهي طريقة كثرياً   -  مبا يناسب من الشروط التحوطية     -،  كلما كان ذلك ضرورياً   
  .إليها اللجنة

وأعرب . واملقرر اخلاص مدرك للصعوبة الكامنة يف املوضوع ولضرورة التعامل حبذر           -١٩٤
، وقال إنه يعتزم العمل مـن أجـل         "طموح مبالغ فيه  "بدوره عن األمل يف أال يكون للجنة        

ويبدو أن مثة رأياً سـائداً      . صل إىل نتائج مفيدة وعملية يأمل أن تكون موضوع ترحيب         التو
  .ضرورة التوصل إىل مثل تلك النتائجيفيد عن 
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الـذايت  " مقترح التفريق بني املنظـور الـذايت و   كامالًومل يفهم املقرر اخلاص فهماً     -١٩٥
انون، إن أريَد أن يكون للقـانون        واملوضوعي، ذلك أن الطريقة املقبولة لتحديد الق       "املشترك

وكل ما تأمل اللجنة أن حتققه هو، علـى وجـه        . معىن، ال بد أن تكون هي الطريقة نفسها       
  . التحديد، التوصل إىل فهم عام مشترك

 مع النهج املقترح يف املذكرة،  عاماًوفيما يتعلق بنطاق املوضوع، يبدو أن هناك اتفاقاً  -١٩٦
ومهما تكن الكلمات املـستخدمة،     . "إثبات" و "نشأة"مبصطلحي   بصحة فهم املقصود     رهناً

 من طريقة حتديد وجود قاعدة من       يرى املقرر اخلاص أن هذا املوضوع ينبغي أن يشمل كالً         
 عن قواعد القانون الدويل العريف وأنواع املعلومات اليت ميكن استخدامها لذلك الغرض، فضالً   

  . املصادر احملتملة لتلك املعلومات
ومع تقدم العمل املتعلق باملوضوع، ميكن للجنة أن تعود إىل مسألة ما إذا كان ينبغي                 -١٩٧

 وهي - أن ُينظر يف القواعد اآلمرة يف إطار هذا املوضوع وإىل أي مدى ينبغي أن يكون ذلك   
  .املسألة اليت أُعرب عن آراء متباينة بشأهنا

سع لوضع مصطلحات موحـدة يف      والحظ املقرر اخلاص ما أُعرب عنه من تأييد وا          -١٩٨
  .شكل معجم أو مسرد مصطلحات مبختلف لغات األمم املتحدة

والحظ أيضاً أن هناك ما يبدو أنه اتفاق عريض على أن النتيجة النهائية لعمل اللجنة              -١٩٩
سيما غري اخلرباء    فاهلدف هو إرشاد اجلميع، وال    . املتعلق هبذا املوضوع ينبغي أن تكون عملية      

القانون الدويل العام الذين تواجههم مهمة البّت يف وجود أو عدم وجود قاعدة من              يف جمال   
ويبدو أن مثة اتفاقاً واسعاً على أن تكون النتائج النهائية ألعمال           . قواعد القانون العريف الدويل   

 للجنة  ولن يكون مناسباً  . اللجنة عبارة عن جمموعة أفكار أو استنتاجات، مشفوعة بتعليقات        
بع هنجاً تقريرياً ال لزوم له، ألن من اخلصائص اجلوهرية للقانون العريف الدويل، على حنو               أن تت 

ويبـدو  . ما أكده خمتلف األعضاء، بل من بني مواطن قوته، أنه ينشأ عن طريق عملية مرنة              
أيضاً من املقبول على نطاق واسع أنه ليس من مهمة اللجنة أن تسعى إىل حـل اخلالفـات                  

. ساس القانون العريف وخمتلف الّنُهج النظرية احلاضرة يف أدبيات نشأته وحتديده          النظرية حول أ  
ويف الوقت نفسه، قبِل املقرر اخلاص بالنقطة اليت أثارها بعض األعضاء ومؤداها أن النتـائج               

كي ُينظر إليها على أهنا ُمحكّمـة       ليف هناية املطاف،    يف هذا املوضوع    للجنة  ألعمال ا العملية  
 جيب أن تنهض على أساس دراسة مفصلة ووافية، تشمل فيما تـشمل دراسـة               بدرجة ما، 

ومع ذلك، فإن املقرر اخلاص يعتقد أن التركيز الرئيسي، على األقل           . األسس النظرية للموضوع  
يف البداية، ينبغي أن يكون حمطّة هو التثّبت مما قامت به احملاكم واهليئات القضائية، فضالً عـن                 

ويف هذا الصدد، أعرب عن اتفاقه الكامل مع أولئـك األعـضاء            . ة الفعلية الدول، يف املمارس  
  الذين شددوا على ضرورة أن تراعي ممارسات الدول من مجيع النظم القانونيـة الرئيـسية يف               

 أكـدوا علـى     وجهة نظر األعضاء الذين    وشاطر املقرر اخلاص أيضاً   . العامل ومن مجيع املناطق   
  .ت على أوسع قاعدة ممكنة من الكُّتاب، ومبختلف اللغاتأمهية االستفادة من الكتابا
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وفيما يتعلق باجلدول الزمين املؤقت للنظر يف هذا املوضوع خالل فتـرة الـسنوات                -٢٠٠
 قد تكون   ٢٠١٥ و ٢٠١٤اخلمس احلالية، اعترف املقرر اخلاص بأن التقارير املتوقعة لعامي          

ناول ممارسات الـدول وآراء الفقهـاء يف        مبالغة يف الطموح، وإن كان يعتقد أن من املهم ت         
  . للترابط القائم بينهماالوقت نفسه، نظراً

وأعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تكون اللجنة مستعدة لتكليف األمانة بأن ُتعـّد،                 -٢٠١
، مذكرة حتدد العناصر اليت     )٢٠١٣ ( حبلول موعد الدورة اخلامسة والستني     إن كان ذلك ممكناً   

  .ميكن أن تكون مهمة بوجه خاص بالنسبة هلذا املوضوعاليت مال السابقة للجنة وتضمنتها األع
ة ـ مبختلف االقتراحات املتعلق   ويف اخلتام، حرص املقرر اخلاص على اإلحاطة علماً         -٢٠٢

  .وستعكس تقاريره يف املستقبل تلك االقتراحات. مبا ميكن أن يشمله هذا املوضوع


